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Julefigurer i ler 
		
	
	
 
 

 

 
 
I dette forløb skal eleverne arbejde med at forme små figurer i ler. I 
dette tilfælde er det julefigurer, og eleverne skal arbejde med at 
forme små nisser, snemænd og andre figurer, der hører julen til. De 
skal arbejde minimalistisk, da figurerne skal være ganske små. 
Efterfølgende skal figurerne males og pyntes. 
 
Introduktion 
Eleverne skal have en fælles introduktion til, hvordan de skal arbejde 
med det selvhærdende ler. Figurerne skal formes, inden leret tørrer op. Der skal ikke bruges ekstra 
vand, da leret ellers kan krakelere, når det tørrer. 
Eleverne kan selv byde ind med hvilke figurer, de forbinder med julen, og som de kan arbejde med 
at fremstille. 
 
Hvad har de lyst til at lave? En nissefamilie, en smeltet snemand eller en lille ensartet serie, der kan 
pynte sammen? 
 
Inden eleverne skal i gang med selv at forme deres figurer, skal de tegne en skitse af det, de vil 
forme. Det kan være en god idé, hvis også de farvelægger skitsen, så de fra start beslutter sig for 
hvilke farver, de efterfølgende skal male med. 
 
Arbejdsfase 

• Alle elever får et stykke underlag/papir, som de skal forme deres figur på. 
• En pakke selvhærdende ler deles i 6 stykker, og hver elev får et stykke. 
• Eleverne skal nu form små figurer ud af leret. De må gerne forme flere figurer. 
• De kan med fordel anvende lerredskaber til at lave fine detaljer. 
• Hvis eleverne ønsker at sætte små detaljer på deres figurer, såsom næse, hue eller andet, så 

kan det være en god idé at knække små stykker tændstikker, som sættes mellem delene for 
at holde dem sammen. 

• Når figurerne er formet færdigt, sættes de til tørre i en uges tid. 
• Når figurerne er tørre, skal de males. 
• Det kan være en god idé at råde eleverne til at bruge rene farver, uden at de er blandet for 

meget op, da det giver et renere udtryk på lerfigurerne. 
• Figurerne skal muligvis males flere gange alt efter, om der er brugt rødt eller hvidt ler. 

4.-6.	årgang																				3-5	lektioner	

Elevmål 
Jeg kan forme små julefigurer i ler. 
Jeg kan skabe et udtryk i min figur. 
Jeg skal arbejde med former og udtryk i de små figurer. 
 

 

Materialeliste 
Lerredskaber Akrylmaling Tændstikker 
Blyanter Papir Tubestrik Stof 
Garn Uld Selvhærdende ler 
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• Når malingen er helt tør, kan figurerne pyntes med fx tubestrik som huer eller små stykker 
stof som tøj, halstørklæder osv. Der kan også bruges garn eller uld som hår. 

• Når figurerne er færdige, så kan de sætte op i en lille udstilling eller benyttes til et jule-/ 
nisselandskab. 

	
Differentieringsmuligheder 
I dette tilfælde har temaet været jul, men der kan også vælges et andet tema såsom små dyr, 
insekter, smileys, små mennesker, køretøjer osv. 
 
Evaluering/tegn på læring 
Når eleverne sætter deres færdige figurer op sammen, skal der kunne ses et udtryk i figurerne. Det 
skal også kunne ses, hvad figuren forestiller. Hvis de har lavet flere figurer, så er det fint, hvis de 
sættes op fx som en lille familie, et par, eller noget hvor der er skabt et udtryk. 
Eleverne kan fortælle om deres egen figur eller give figuren en karakter eller personlighed. 
 
	
Inspirationsbilleder 
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Der laves små detaljer på figurerne. 
 
Efter en uges tid er figurerne tørre 
nok til at blive malet. 
 
Der er lavet engle og små snemænd. 
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Mål 
	

Læringsmål – fra Fælles Mål 
 
Skulptur og arkitektur: 

• Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner og 
har viden om sammenføjningsteknikker.		

	

Elevmål 
Jeg kan forme små julefigurer i ler. 
Jeg kan skabe et udtryk i min figur. 
Jeg skal arbejde med former og udtryk i de 
små figurer. 
 
 
 
	

Når figurerne er færdigmalet, kan 
der sættes små huer på. 
	


